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شهرستان ها

گوناگون

مدیرعاملشرکتگازخراسانرضویخبرداد:

 17میلیارد تومان برای گازرسانی
به شهر بار و  28روستای
این محور هزینه شد
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت :برای
گازرســانی به شــهر بار و  28روســتای ایــن محور
رقمی حــدود  17میلیارد تومــان در بخش اجرای
شبکه ،احداث ایستگاه ،نصب انشعابات و تحصیل
اراضی هزینه شده است.به گزارش روابط عمومی
شرکت گاز اســتان ،ســیدحمید فانی با اعالم این
مطلب اظهار کرد  :هم اکنون شــهر بــار با 1122
خانوار و  25روســتای این محور شــامل ســیدآباد
اســدا ...خــان ،علی آبــاد ،انــدرآب ،برگشــاهی،
برمهــان ،تلی ،تنگــه علیا ،تیجان ،چهارگوشــلی،
حیدرآباد نیشابور ،خربره قاسمیه ،دهنه حیدری،
زرنده بینالود ،ســرچاه ،ســرگریک ،ســیدآباد بار
معدن ،فارسیه ،فاضل آباد ،کارجی ،کران ،کالته
علــی مــراد ،کالتــه محمدجان ،گــردان قلعــه نو،
ماروسک و نصیرآباد تخت جلگه با  1544خانوار
گازرســانی شــد و تا پایان امسال نیز ســه روستای
دیگر بجنو علیا ،قرونه و بقیع تخــت جلگه با 218
خانوار از این نعمت الهی بهره مند می شوند.
رئیسجمعیتهاللاحمربردسکناعالمکرد:

رئیس جمعیت هالل احمرشهرســتان بردسکن
گفــت :بــا پیگیــری هــای انجــام شــده و موافقت
مدیرعامــل اســتان ،مجوز ایجــاد پایــگاه امدادی
در محور ترانزیتی بردســکن به طبس گرفته شــد.
محمدرضا مرنــدی با اشــاره به این که هــم اکنون
مجوز ایجــاد پایــگاه امدادی بــرای ارائــه خدمات
بهتر و بیشــتر بــه شــهروندان بردســکنی دریافت
شــده اســت ،ادامه داد :این پایــگاه قرار اســت در
قالــب کانکــس در  70کیلومتــری بردســکن و در
محور ارتباطی این شهرستان با طبس ،حدفاصل
حســین آباد مهالر فعالیت خود را آغــاز کند تا بعد
از تخصیــص بودجه ،به شــهروندان امدادرســانی
مطلوبتری داشــته باشــد.رئیس جمعیت هالل
احمر بردسکن گفت :برای احداث بخش اداری و
انبار امدادی جمعیت هالل احمر نیز پنج میلیارد
ریال اعتبار پیش بینی شــده اســت که مسئوالن با
این مهم موافقت کرده اند که پس از واگذاری زمین
این مهم نیز محقق خواهد شد.
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گزارشی درباره صف طوالنیکامیون ها درمرزافغانستان پس ازبارش برف

دوغارون درخواب زمستانی

مدیرگمرک دوغارون :به مبادی ورودیکشور اعالم کردیم فع ً
ال هیچ محمولهای به مقصد دوغارون بارگیری نشود
مســعود حمیــدی -بــارش بــرف و یــخ بنــدان
مســیرها در روزهای اخیر از یکســو و ضعف
زیرســاختها از ســوی دیگــر ،باعــث خواب
هشــت روزه و صــف طوالنــی کامیونهــا در
گمرک دوغارون ،مهمترین گذرگاه گمرکی
شرق کشور شــده اســت.به گزارش خراسان
رضــوی ،قصــه ترافیــک کامیونهــا در مــرز
دوغارون سابقه ای طوالنی دارد .از کمکاری
طــرف افغانســتانی و نبــود زیرســاختها
تا مشــکالتی ماننــد نبــود باســکول و ایکس
ری که باعث شده اســت خواب کامیونهای
ترانزیتی در محوریترین مرز کشــور و درگاه
صادراتــی اســتان همیشــه خبرســاز باشــد.
بعد از بارشهــای اخیر برف در اســتان و مرز
دوغارون شــاهد گالیههــای زیــاد رانندگان
کامیونهــای ترانزیتــی و صادراتــی اســتان
به مقصــد افغانســتان درباره پذیرش نشــدن
و طوالنی شــدن صف و خــواب کامیونها در
منطقه ویژه دوغارون هستیم.
•خواب 8روزه کامیونها

رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی شرکتهای
حملونقل بینالمللی استان در این خصوص
به خراســان رضوی گفت :هشــت روز است که
به دلیل بارش برف و یخبندان ،در دو طرف مرز
دوغارون یعنی هم در ایران و هم در افغانستان
پذیرش کامیونها با اختالل و توقف پذیرش بار
روبه رو شده اســت که این موضوع باعث ایجاد
صف طوالنی کامیونها و خــواب آنها در این
شرایطمیشود.احمدزمانیانافزود:یکهفته
اســت که این وضعیت پیشآمــده و هزینههای
زیــادی را بــر دوش شــرکتهای حملونقــل
گذاشــته اســت و در چنیــن شــرایطی حداقل
منطقه ویژه دوغارون میتواند بار کامیونها را

پذیرش کند تا کامیونها آزاد شوند اما این کار
را هم انجام ندادنــد.وی بابیان ایــن که چنین
اتفاقی در هیچ جای دنیا رخ نمیدهد ،افزود:
مسئوالن به دلیل این که جلوی طوالنی شدن
صف کامیونها را بگیرند به گمرک بندرعباس
اعالمکردهاندکههیچمحمولهباریرابهمقصد
دوغــارون بارگیــری و ترخیــص نکننــد .البته
مســئوالن ما در مــرز دوغارون مدعی هســتند
مشکل یخبندان در خاک افغانســتان و اسالم
قلعه است اما درهرصورت این که بار کامیونها
را منطقــه ویــژه تخلیــه نمیکند باعــث خواب
هشت روزه کامیونها شده است.
•دلیل تاخیر؛ بارش برف و یخ بندان در
افغانستان

مدیر گمــرک دوغــارون نیــز در گفــت وگو با
خراســان رضــوی بــا تاییــد موضوع خــواب و
صف کامیونها در این مرز اظهار کرد :از 21
دیماه به دلیل بارش سنگین برف در منطقه
اسالم قلعه افغانستان و همچنین تایباد و مرز
دوغارون ،شــاهد یــخ بندان و کاهش شــدید
دمــا در دو ســوی مــرز بودیــم .از ســوی دیگر
زیرســاختها در کشــور افغانســتان بســیار
ضعیف اســت و جادههای ارتباطی آســفالت

نیســت که با بارش بــرف بــه گلوالی تبدیل
شــده اســت .محمد کوهگــرد افــزود :در این
شــرایط کامیونهــا ترجیــح میدهنــد تردد
کمتری در این مســیر داشــته باشــند زیرا در
صورت بــروز حادثــه و توقف یــک کامیون در
آن ســوی مرز شــاهد صــف طوالنــی و توقف
کامیونهــا در دمــای  20درجــه زیــر صفر و
مشــکالت عدیده بــرای آنها خواهیــم بود.
وی گفت :بــه همیــن دلیــل از  23دیماه به
مبادی ورودی کشــور اعالم کردیم تا مساعد
شــدن وضعیــت از پذیــرش بــار و محموله به
مقصــد گمرک دوغــارون به دلیل مشــکالت
پیشآمده خودداری شود تا وضعیت به حالت
عادی بازگردد .البته مرز دوغارون باز است و
پذیرش انجام میشود ولی شرایط برای تردد
در خاک افغانســتان فع ً
ال مهیا نیســت.مدیر
گمرک دوغارون افزود :منطقه ویژه دوغارون
نیز برای همکاری با رانندگان کامیونها با این
کهظرفیتاینمنطقهپرشدهاست،آسایشگاه
و امکانــات رفاهــی در اختیار راننــدگان قرار
داده است تا زمان مساعد شدن شرایط تردد
از آن اســتفاده کنند.ازســوی دیگر فرماندار
شهرســتان تایباد گفت :از روز گذشــته( ســه
شــنبه) شــرایط در حال بهبود است .محسن

سیاح در گفت وگو با خراســان رضوی اظهار
کرد :تا ســاعت  10صبح ســه شــنبه بیش از
 100کامیون از مرز دوغــارون خارج و حدود
 70کامیون وارد شــده اند.وی افزود :بارش
اخیر برف در منطقه بی ســابقه بوده است اما
در این زمینه از همان ساعات اولیه هماهنگی
هــای الزم بــرای مدیریــت مشــکل صــورت
گرفته اســت .از ســویی تا جایی کــه امکانات
شهرســتان اجــازه مــی داد شــرایط رفاهی و
خدماتی بــرای رانندگان کامیــون ها فراهم
شــده اســت .اما عضو هیئت نمایندگان اتاق
بازرگانی خراسان رضوی و نایب رئیس هیئت
مدیرهانجمنحملونقلبینالمللیاستانبه
خراسان رضوی گفت :هزاران میلیارد سرمایه
ملی اعم از کامیون و محمولههای صادراتی
و ترانزیتــی در مرز بالتکلیف و معطل اســت.
خســارت توقف مال التجاره و این محموله ها
رقم هنگفتی خواهــد بود که قابل محاســبه
نیســت .در نتیجــه تولید کننــده ،بــازرگان،
شرکت حمل و نقل و راننده ایرانی و همچنین
بــازرگان و مصــرف کننــده افغانســتانی باید
جور آن را بکشــد .محمــود امتی افــزود :این
در حالــی اســت کــه مــدام از افزایــش روابط
اقتصادی با همســایگان صحبت می شود اما
عمال عزم و اراده جدی برای روان سازی و رفع
مشــکالت دوغارون به چشــم نمی خــورد .از
یک طرف مدعی توسعه تجارت با افغانستان
هستیم از طرف دیگر با وجود روزانه میلیون
ها تومان عایدی از منطقه ویژه و مرز دوغارون،
از مدیریت برف و ســرما عاجز هستیم که به
واسطه آن در معابر تردد نمی شود ،باسکول
ها یخ می زند ،راه بســته می شــود و گل و الی
مانع تردد می شود چرا که تعامل و هماهنگی
سازنده با خودمان و طرف مقابل نداریم.

گوناگون

مسئولبسیجسازندگینیشابورخبرداد:

ارسال اولین محموله کمک های
نیشابوربهسیستانوبلوچستان
شــجاعی مهــر -مســئول بســیج ســازندگی ناحیــه
مقاومــت بســیج نیشــابور گفــت :اولیــن محموله
کمکهای مردمی نیشابور برای ارسال به مناطق
سیل زده سیســتان و بلوچســتان آماده بارگیری و
ارسال شد.غفور خلقی توالیی افزود :این محموله
که شامل پوشــاک گرم ،پتو ،خشکبار ،مواد غذایی
و ...بوده با استفاده از ظرفیت حوزه ها و پایگاه های
مقاومت بســیج جمع آوری شــده اســت.وی بیان
کرد :تعداد ده هزار قرص نان با استفاده از ظرفیت
بسیجاصنافتهیهشدودرظرفیتاینمحمولهقرار
گرفت.خلقی خاطر نشان کرد :با توجه به گذشت
سه روز از فراخوان عمومی جمع آوری کمک های
مردمی ،تا کنون مبلغی حدود ۲۳۰میلیون ریال به
صورت نقدی نیز جمع آوری شده است.

کمک ۱۰۰میلیونریالیمردم
روستایسرباالیجلگهرخبه
هموطنانسیلزده

عکس تزیینی است

مجوز ایجاد پایگاه امدادی در محور
بردسکن  -طبس گرفته شد

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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از میان خبرها

شعبانی-بخشــدار جلگه رخ تربت حیدریه در گفت
وگو بــا خراســان رضوی بــا اشــاره به کمــک های
نقدی مردم روستای سرباال به سیل زدگان استان
سیســتان و بلوچســتان گفت :تاکنون بیش از صد
میلیون ریــال بــرای کمک بــه ســیل زدگان جمع
آوری شده است.جعفر رضوانی افزود :کمک های
مردمی همچنان در حال جمع آوری است و عالوه
بر آن کمــک های غیرنقــدی از جملــه :ماکارونی ،
کنســرو ماهی و لوبیا ،آرد گندم،برنج ،قند ،روغن،
پتو و پوشــاک را برای ســیل زدگان به پایگاه بسیج
این روستا سپردیم تا در اسرع وقت به سیل زدگان
ارســال شــود.رضوانی خاطر نشــان کــرد :اهالی
جلگه رخ می توانند برای کمک به مردم ســیل زده
کمک های نقدی و غیر نقدی خود را به پایگاه های
جمعیت هالل احمر تربت حیدریه و پایگاه بســیج
محل سکونت خود تحویل دهند.

سوژه ها وخبرها

هیچ گونهمشکلی درتامین سوخت
مردم در فصل زمستان نداریم

پایانهفتهفیلموعکسانجمن
سینمای جوانان در تربت حیدریه

علی نوری -مدیر شــرکت ملــی پخــش فراوردههای نفتــی منطقه
سبزوار اعالم کرد :تمامی تدابیر الزم برای تامین سوخت مورد نیاز
مردم در فصل زمستان اندیشیده شد و هیچ گونه مشکلی دراین باره نداریم .مهندس محمد
صادقی درحاشیه دیدار خود با مجتبی شاکری فرماندار بردسکن در گفت و گو با خبرنگار ما
گفت :هم اینک 48جایگاه عرضه سوخت مایع و CNGدر شش شهرستان تحت پوشش داریم.
وی با بیان این که هشت جایگاه جدید در منطقه ایجاد خواهد شد ،افزود :چهار جایگاه سوختی
ان شاءا ...در ایام دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسد.

ارسال آثار هنرمندان ۶۰کشور
به «جشنواره بین المللی خیام »

شعبانی-پنجمین هفته فیلم وعکس انجمن سینمای جوانان ایران
دفتر تربت حیدریه از تاریخ  ۲۸تا  ۳۰دی ماه  ۹۸در سینما اندیشه
این شهرستان برگزار شد .به گفته عباس باقریان دبیر پنجمین هفته فیلم وعکس تربت حیدریه
این گردهمایی پیرو سیاست های کالن ســتاد مرکزی انجمن سینمای جوانان ایران مبنی بر
ایجاد فضای غیر رقابتی و نمایش و ارائه آثار فیلم ســازان و عکاسان دفتر تربت حیدریه از  ۲۸تا
 ۳۰دی ماه برگزار شــد که در زمینه تصمیماتی که گرفته شــده عالوه بر بخش فیلم و عکس دو
کارگاه آموزشی در حوزه فیلم وعکس تدارک دیده شد.

شــجاعی مهر-مســئول امورهنــری فرهنگ و ارشــاد نیشــابور گفت:
نمایشــگاه عکــس هــای برگزیــده هفتمیــن دوره جشــنواره عکــس
بینالمللی خیام به همت انجمن سینمای جوانان و نمایندگی فیاپ
در نگارخانه کمال الملک مجتمع فرهنگی وهنری فرهنگ و ارشاد نیشابور آغاز به کار کرد.آتشی
افزود:هفتمیننمایشگاهعکس«جشنوارهبینالمللیخیام»مجموعهعکسآثارهنرمندانعکاس
با  45اثر ایرانی وخارجی به صورت سیاه وسفید ورنگی در ابعاد 30×40سانتی متر باموضوع آزاد
تک رنگ،آزاد رنگی،شهرمن،خالقیت،گردشگری ومردم در معرض دید عموم قرار دارد.

خبر
گردشگری

نخستیناقامتگاهبومگردی
با رویکرد گردشگری مزرعه
راه اندازی می شود
مدیر میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی
کاشــمر گفــت :نخســتین اقامتــگاه بومگــردی بــا
رویکــرد گردشــگری مزرعــه در حــال برنامــه ریزی
اســت.به گزارش روابــط عمومی میــراث فرهنگی،
استان یوســفی در جلســه کمیســیون گردشگری و
کسب وکارهای وابســته اتــاق بازرگانــی و صنایع و
معــادن و کشــاورزی ایران در کوهســرخ افــزود :هم
اکنون تعداد پنــج اقامتگاه بوم گردی در شهرســتان
تازه تاسیس کوهســرخ فعال اســت.او با بیان این که
اگرو توریسم منطقه کوهسرخ توسعه می یابد ،ادامه
داد :موضــوع مزیــت هــای چندجانبــه گردشــگری
کوهسرخ و مزیت های منطقه توسط معین اقتصادی
منطقــه در جلســه کمیســیون گردشــگری و کســب
وکارهای وابســته اتاق بازرگانی و صنایــع و معادن و
کشــاورزی ایران مطرح شــد و از اعضا بــرای مطالعه
سرمایهگذاری ،توسعهکسبوکارو برگزاریتورهای
مشترکبابومگردیمنطقهدعوتشد.همچنینعلی
شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع
وابســته اتاق ایران و خراســان رضوی در این جلســه
گفت :همکاری مشــترک دوکمیســیون درباره اگرو
توریسم و جذب گردشــگر داخلی و بین المللی توجه
به توســعه کشــاورزی تجاری از طریق آیین ها ،هنر و
میراث کشاورزی مناطق مختلف کشور را در خواست
داریم.او ادامه داد :یکی از شــاخص های مهم وجود
پیوندهای فرهنگی ،هنری ،تاریخی ،آیینی و طبیعی
اســت که می تواند با ثبت ملی و بیــن المللی به رونق
تولیدمحصوالتکشاورزیوصنایعوابستهبینجامد.

خبر
تصادف زنجیره ای در محور سبزوار -نیشابور  ۱۴مصدوم به جا گذاشت

لغزندگی  ۲۲خودرو را در هم کوبید

فوریتهــای پزشــکی دانشــگاه علوم پزشــکی ســبزوار
نیز گفــت :تصادف زنجیــره ای بین کیلومتــر  ۱۰تا ۴۰
محور سبزوار به نیشابور ،رخ داد و بالگرد اورژانس هوایی،
اتوبوس آمبوالنس اورژانس و چهار دستگاه آمبوالنس به
محل حادثه اعزامشدند.
وی افزود :این حادثــه  ۱5مصدوم به جا گذاشــت ویکی
ازمصدومــان بــه صــورت ســرپایی درمــان شــد و بقیــه
مصدومان توســط اورژانس به بیمارســتان امداد شهید
بهشــتی ســبزوار منتقــل شدند.روزگذشــته خبرنــگار
خبرگزاری صدا وسیما با انتشــار فیلمی از صحنه حادثه
تصادف زنجیره ای مدعی شــد که نیروها پس از گذشت
 40دقیقه به محل حادثه اعزام شدند.
•تکذیب تاخیر  ۴۰دقیقه ای اعزام نیروهای
امدادی به محل حادثه

کالته-فرمانده انتظامی سبزوار ازتصادف زنجیره ای 22
خودروی  ســبک و ســنگین در محور ســبزوار – نیشابور
با  14مصدوم خبر داد.سرهنگ حســین بیات مختاری
در گفت وگو با پایگاه خبری پلیس گفت :ســاعت 7:30
صبح دیــروز در پی تمــاس با مرکــز فوریت های پلیســی
 110مبنی بر وقوع تصادف زنجیره ای در محور سبزوار
– نیشابور ،گشت تصادفات به همراه نیروهای امدادی به
محل اعزام شدند.وی افزود :با حضور ماموران انتظامی
و ماموران گشــت تصادفات شهرستان ســبزوار در محل
حادثه و در بررسی های اولیه مشخص شد12 ،دستگاه
خودروی سنگین و تعداد  10دستگاه خودروی سواری با
هم برخورد کرده اند.سرهنگ بیات مختاری تصریح کرد:

در این حادثه 14نفر از سرنشینان این خودروها مصدوم
که با کمک نیروهای امــدادی به مراکــز درمانی منتقل
شــدند و خودروهای حادثه دیده پس از بررسی صحنه به
محل دیگری انتقال یافتند و وضعیت عبور و مرور وسایل
نقلیه ،به حالت عادی برگشت.وی بیان کرد :کارشناسان
علت اصلی حادثه منجر به تصادف  22دستگاه خودرو با
یکدیگر را لغزندگی جاده ناشــی از بــارش برف و نزوالت
آسمانی در شب سه شنبه و مه غلیظ مطرح کردند.
•فرمانده انتظامی سبزوار گفت :تحقیقات درباره
این تصادف زنجیره ای ادامه دارد

فائــق نیــا ،مســئول روابــط عمومــی مرکــز حــوادث و

کافی رئیس اورژانس شهرستان سبزوار ضمن تکذیب
خبر تاخیر  ۴۰دقیقــه ای اعزام نیرو هــای امدادی به
محل حادثه ،گفت :در ساعت  ۷:۲۰از سوی مردم در
خصوص این حادثه به اورژانس ســبزوار گزارش داده
شد و نیروهای این نهاد در کمتر از  ۱۰دقیقه در محل
حضور یافتند.جباری ثانی رئیس جمعیت هالل احمر
شهرســتان ســبزوار نیز افزود :طی اعــام فرمانداری
ویژه شهرســتان در ســاعت  ۷:۳۲مبنی بر وقوع چند
مــورد تصادفــات زنجیــره ای در حدفاصــل کیلومتــر
 ۵تا  ۱۰محور ســبزوار  -نیشــابور ســه تیــم عملیاتی
از جمعیــت هالل احمــر ســبزوار و دو تیــم عملیاتی از
پایگاه امداد و نجات بین شــهری حســن آباد فیروزه به
محل اعزام شــدند.وی افــزود :پس از تثبیــت صحنه و
رهاسازی خودروهای گرفتار در ســاعت  ۱۲عملیات
پایان یافت.

شهرستانها

بارش برف پس از  ۴سال در سبزوار

کالته-رئیس اداره هواشناسی سبزوار از بارش برف
پس از گذشت چهار سال در این شــهر و اطراف آن
خبر داد .به گزارش خراسان رضوی ،رضا صبوری
با اعالم این خبر گفت :از بامداد روزسه شنبه بارش
برف پس از گذشت چهار سال شهر سبزوار و اطراف
را ســفید پوش کرده اســت .وی میزان بارش برف
در شهر ســبزوار را سه و نیم ســانتی متر اعالم کرد
و گفت :آخرین برف این شــهر به ســال  ۱۳۹۴باز
می گردد و از آنزمان تاکنون شــهر ســبزوار بارش
برف نداشته است .رئیس اداره هواشناسی سبزوار
بیان کرد :بر اســاس اعــام ادار ه کل هواشناســی
اســتان بارش برف و باران تا روز سهشــنبه بیشــتر
مناطق استان خراسان رضوی را فرا میگیرد و این
بارشها دوباره از عصر چهارشنبه هفته جاری آغاز
شــده و تا پایان هفته ادامه خواهد داشت .فریدون
نقابی دبیر ستاد بحران شهرداری سبزوار نیز گفت:
پیرو گــزارش های هواشناســی و بارش نخســتین
برف زمســتانی طی امســال از بامداد روز گذشته ،
از ساعت  ۲۲شب گذشته نیروهای ستاد مدیریت
بحران شهرداری در قالب کارگروه های چهارگانه
در آماده باش کامل قــرار دارند  .بــه گفته وی همه
امکانات شــهرداری از جمله  500نیروی خدمات
شــهری ،کلیه ماشین آالت ســازمان های عمران و
آتش نشانی ضمن پیش بینی تمهیدات الزم  ،برای
برف روبی و بازگشایی معابر خدمات رسانی انجام
دادند .وی بیان کرد :همه نیروهای ســازمان های
آتش نشــانی و خدمات ایمنی  ،مدیریت پســماند ،
فضای سبز و سازمان عمران و بازآفرینی و همچنین
اعضایستادمدیریتبحرانشهرداریهمچناندر
حال آماده باش هستند.

